
Referat fra Lokalrådsmøde mandag d. 24. oktober 2016 

Tilstede var: Ejvind Kjøge Svejstrup, Peter Sehested, Jørgen Krogh, Gerda Holm, Susi Lyngholm, Vagn 
Brostrup og Ole Dahl 

Dagsorden: 

1. Møde med plan- og byggechef Lisbeth Errboe Svendsen og vores nye byansvarlige Marie Sølgaard 
Bang 

 Udsat til næste møde d. 21/11 da det er her de er indkaldt til. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
 Referat Godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden 
 Ok 

4. GAU ApS 
Ansøgning sendt til Erhvervs og Økonomiudvalg om støtte til etablering af projekt Natur by Gjern. 
Silkeborg Kommune har endnu ikke behandlet sagen færdig. 

GAU afholder møde med alle foreninger d. 8/11. Der var 40 personer repræsenteret og der var god 
opbakning til GAUs arbejde. 

Etablering af GAU.dk skal der i skeles til Gjern.dk. Der skal være et samspil mellem de to sider så de 
henviser til hinanden. På næste møde er Gjern.dk sat på som separat punkt på dagsordenen. Alle bør 
se på siden og komme med evt. forslag til rettelser. 

5. Korte meddelelser siden sidst 
Det er den generelle sparerunde der er skyld i, at vores fælles arealer i Gjern ikke bliver vedligeholdt 
nok. Vores kantsten eller vejsten ved engarealet er stadig ikke dukket op, så Vagn spørger ved 
kommunen hvor de er. 
 
Der er indsendt indstilling til Silkeborg Kommune om at vælge projekt Gjern naturby som årets 
lokalområde. Det blev dog ikke Gjern som løb af med prisen. 
 
Gerda sender en mail til Silkeborg Kommune med vores ønsker til prioritering af cykelstier i 
lokalområdet. 

 

6. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg 
  Peter:  Arbejdsmarked/sundhedsudvalget, Intet 

Jørgen: Kulturudvalget. Gjern Voel ride klub har nu fået papir på at de kan få lokaletilskud 
Vagn: Vej og trafik, Intet 
Ejvind: ØK, Intet 
Susi: Miljø og teknik, Intet 
Gerda: Børn og unge, Tine Sax er ansat som skoleleder ved Gjern Skole. 
Ole: Ældre og Handicap, Intet 



 

7. PR – Stafetten 
 Ejvind skriver et indlæg til stafetten om at vågekonerne blev valgt til årets frivillige i Silkeborg 

Kommune. 

 

8. Dagsordenpunkter til næste møde den 21. nov. 2016 
 Gjern. Dk 

 Vejsten 

 Mødeplan 2017 – husk kalender 

 Julefrokost d. 19. december 

 

9. Eventuelt. 
          Teglværksgrunden er i hørring til d. 30. november. 

          Peter Sehested indstiller Days løbet til Silkeborg Kommunes sundhedspris 2016  

Ref.: Ole Dahl 


